Místní poplatky na rok 2019
Poplatek za svoz PDO 420,- Kč/osobu/rok, splatnost do 30. 6. 2019
Poplatek za psa 60,-Kč/první pes, každý další 90,- Kč, splatnost do 30. 6. 2019

Újezdský zpravodaj

Stočné 1.200,- Kč/osoba/rok, splatnost: roční platba do 25. 1. 2019,
pololetní platba do 25. 1. a 25. 6., čtvrtletní platba 25. 1., 25. 3., 25. 6. a 25. 9.

LEDEN – BŘEZEN 2019
Úvodní slovo starosty
Úprava centra obce
Tříkrálová sbírka
Práce TJ Sokol
SDH
Újezdské studánky
Sběr nebezpečného odpadu
Rozpočet obce
Poplatky

Úvodní slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané, rok 2019 je již v plném proudu a máme tu
další vydání našeho občasníku, opět zaměřené na aktuální dění v naší obci
a okolí. Prvně bych Vás chtěl touto cestou seznámit s některými novými možnostmi našich obecních internetových stránek, které jsou dostupné na adrese
https://www.ujezdurosic.cz/. Zde byl nově na vrchní liště stránek zřízen odkaz
NAPIŠTE NÁM. Tento odkaz by měl sloužit ke snadnějšímu propojení „občan
– obecní úřad“, zejména k rychlému a snadnému předání informace, události,
nápadu či podnětu k řešení obecnímu úřadu.
Vzhledem k tomu, že komunikace mezi jednotlivými subjekty a obcí stále narůstá, byly jednotlivým zastupitelům pro výkon jejich funkce zřízeny
nové emailové adresy. Tyto naleznete taktéž na obecních stránkách v záložce
Úřad obce - Zastupitelstvo obce.
Dále bych chtěl informovat o některých záležitostech týkajících se budoucího
rozvoje obce. Obecní úřad rozeslal poptávku na zpracování nového územního
plánu obce. Byly rozeslány poptávky následujícím projekčním kancelářím:
AR projekt, s.r.o.
Atelier “AURUM“ s.r.o.
Institut regionálních informací, s.r.o.
ARCHBRNO, s.r.o.
Ing. arch. KABELÁČ IVO
Atelier PROJEKTIS, Jarmila Haluzová
Na základě pro obec nejvýhodnější nabídky bude následně vybrán zhotovitel
nového územního plánu obce.
Byla zvýšena spolupráce se „Svazkovými obcemi“ Hluboké a Krokočín v kulturním vyžití. Dne 10. 2. 2019 byl v kulturním domě v Hlubokém uspořádán Dětský karneval. Akce se zúčastnilo cca 80 dětí, pro které bylo obstaráno občerstvení, připravena spousta her a cen. Dle ohlasů se akce velice vydařila a je počítáno
v dalších letech s jejím dalším opakováním. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě, sponzoringu a realizaci Dětského karnevalu
podíleli, zejména potom členům kulturní komise, kteří celou akci organizovali.

Jelikož letošní zima moc ledových dnů nenabídla, bylo od ledna do února uspořádáno ve spolupráci se zmíněnými obcemi veřejné bruslení na zimním stadionu ve Velké Bíteši. Každá z obcí si pronajala zimní stadion, aby si měli občané
jednotlivých obcí možnost bezplatně zabruslit. Bruslení se vždy účastnilo cca
40 dětí a rodičů.
Vzhledem ke skutečnosti, že zima již ustupuje a pomalu se blíží jarní období, je
třeba více dbát o krásu naší obce. Z tohoto důvodu od 1. 3. 2019 zajišťují úklid
obce a údržbu zeleně v obci noví obecní pracovníci Luděk Maštalíř a Veronika
Budínová.
Nejbližší plánované akce:
Ve dnech 11. 3. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 29. 4. 2019 ve vinárně kulturního domu Zbraslav proběhnou v režii Centra volného času ZUBR speciální volnočasové aktivity pro seniory, více na
https://www.zbraslavubrna.cz/evt_file.php?file=3676 případně na tel. čísle
775 913 247 Bc. Helena Příhodová.
Dne 23. 3. 2019 proběhne od 14:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
vítání občánků, přivítáme 5 dětí
Dne 6.4.2019 proběhne akce Ukliďme Česko – sraz na akci v 9:00 hod. před
hasičskou zbrojnicí; pracovní pomůcky a oděv s sebou
Dne 18.4.2019 proběhne v naší obci Velikonoční hrkání
							
							Za obecní úřad
							 Zdeněk Tesař

„Úprava centra obce Újezd u Rosic“
Dne 14. 1. 2019 proběhlo předání stavby „Úprava centra obce Újezd u Rosic“
zhotoviteli stavby firmě Kavyl, spol. s r.o., Mohelno, která byla zastoupena stavbyvedoucím Ing. Jiřím Dvořákem.
Je také sepsán Finančně platební kalendář s poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí České republiky, který byl požadován ve smlouvě o poskytnutí dotace.
V současné době je tedy stavba předána zhotoviteli, který se zavázal k dodržení smluvních termínů dokončení stavby. Přislíbil nám i uspíšení dokončení
sadové výsadby (dostatečné zakořenění travnatých ploch) z důvodu pořádání
společenských akcí, které budou během jara a léta na Pastouškách pořádány.
Dne 5. 3. 2019 proběhl první Kontrolní den stavby, na kterém se řešil konkrétní
průběh stavby jako např. umístění zařízení stavby, parkování techniky, skládky
zeminy a stavebního materiálu, omezení pohybu občanů v prostoru stavby, příjezd k nemovitostem, atd.
Chtěl bych také upřesnit informace, které se týkají rozsahu této stavby. Vzhledem
k podmínkám poskytnutí dotací musel být celý projekt (stavba) značně omezen
ve svém rozsahu, aby se na něj mohl dotační program vztahovat. Na úpravě obce
nebudou z dotačního programu financovány finální úpravy povrchu chodníků,
parkovišť a přístupových cest. Dále pak nebudou na návsi realizovány tyto části projektu: přístřešek nad požární nádrží, oprava veřejného osvětlení, přípojka
pitné vody, přípojka NN, drobná architektura a část dešťové kanalizace.
V případě realizace celého projektu „Úprava centra obce Újezd u Rosic“ by se
na tuto stavbu nevztahoval dotační program Fondu životního prostředí České
republiky pro nízký finanční podíl sadové výsadby. Fond životního prostředí ale
nemá námitky proti případnému financování dostavby projektu samotnou obcí
v záruční době stavby.
						 Miroslav Dobrovolný
					předseda kontrolní komise, TDI stavby

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti bez přítomnosti odborné obsluhy.
Vyčkejte příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů.
Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu
neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanovené
v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.

Mobilní sběr velkoobjemového odpadu

Gratulujeme našim jubilantům, kteří slaví své výročí
Čermáková Milena
Čermáková Jana			
Čermáková Anna 			
Podlahová Eva 			
Sedmík Pavel 				
Sedláková Marie 			
Veselá Jana 				
Bochníčková Bohumíra 		
		

Kontejnery na ukládání velkoobjemového odpadu budou přistavené v křižovatFotky z kulturních akcí
ce, na kamenité ploše u Hospůdky na Návsi
Od pátku 12. dubna 2019 /přistavení v 10 hod./ do pondělí 15. dubna 2019
/odvoz během dopoledne/
Do objemného odpadu patří:
Části vybavení bytu
Části nábytku
Koberce
Židle
Matrace
Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad

Karneval

Do mobilního svozu objemného odpadu NEPATŘÍ:
Stavební suť
Výkopová zemina
Autovraky
Nebezpečný odpad např. autobaterie, oleje, barvy, ředidla
Elektrická a elektronická zařízení
Pneumatiky
Kovové předměty
Nábytek s kovovými rámy nebo příslušenstvím
Rámy oken vč. skel, plastová okna a dveře s kovovým příslušenstvím

Tříkralová sbírka

Hasičský kuželkový turnaj

Práce TJ Sokol Újezd u Rosic

Újezdské studánky

Cvičení žen probíhá 1x týdně. Ženy mají možnost využít návštěvy solné jeskyně
v zimních měsících 1x za měsíc.

Spolek studánek Újezd u Rosic uspořádá ve spolupráci s obcí a místními hasiči
při příležitosti Dne dětí 1. června 2019 Otvírání studánek a oslaví tak 10. výročí
založení. Program je ještě v jednání. 							
Nově založený oddíl mažoretek s názvem AURA.
							
Předseda			
Tento tým děvčat (12-16 let v počtu 6) už v tak krátké době (založen byl v říjnu 							Zdeněk Matoušek
2018) slaví první úspěchy. Účastní se soutěží a vystoupení na různých kulturních
akcích. Dívky nejsou žádné začátečnice, takže na své první soutěži O říčanskou
pusinku získaly v únoru dvě umístění - 3.místo v kategorii solo senior a duo Mobilní sběr nebezpečných odpadů včetně zpětných odběrů
senior. V další soutěži ve Znojmě O šumenskou medaili „urvaly“ 1. místo v kaObčané k ukládání nebezpečného odpadu využijí mobilní sběrnu a její obsluhu.
tegorii solo senior. Soutěže v Kroměříži, Dubňanech a Brně nás ještě čekají.
Tato bude přistavena na prostranství u křižovatky, na kamenité ploše u Hospůd						
ky na návsi
		
							 Vedoucí týmu		Ve středu 10. dubna 2019 od 15.00 hod. do 16.00 hod. budou odebírané násle							
Jitka Černá
dující odpady:
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
SDH Újezd u Rosic
Absorpční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečný
Mladým hasičům se věnují naši skalní – Markéta Maštalířová, Veronika Bumi látkami
dínová a Libor Budín. Výsledky jsou znát nejen na soutěžích týmových, ale i
Pneumatiky
jednotlivců. V prosinci se děti zúčastnily soutěže Soptík pořádané Moravskou
Brzdové kapaliny
hasičskou jednotou v Zastávce v počtu 11 dětí. Umístění na sebe nenechalo če- Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)
kat. Z celkového počtu 230 dětí získaly naši svěřenci nejlépe 16. místo ze 132 Olověné akumulátory
soutěžících v kategorii mladších a 1.místo v kategorii starších. Ostatní umístění Rozpouštědla
byly taky velice uspěšná. Plánovaná akce prvního kola v Požárním sportu ve Kyseliny
Žďárech se uskuteční 4.- 5.května 2019. Uvidíme, jak se našemu sboru povede. Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin)
							
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Nepoužitelná léčiva (a léky)
							
Vedoucí			
Zpětné odběry dle jednotlivých skupin
							Markéta Maštalířová
-

Jedná se např. o televizory, rádia, vysavače, žehličky, fény, PC monitory,
tiskárny, notebooky, ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné elektrické
domácí spotřebiče

